Concursul școlar pentru clasele II-IV
,,Comori de învățătură în orice lectură”
cuprins în Calendarul concursurilor școlare ale județului Olt, la poziția 2
Ediţia a II-a
12 mai 2018
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Concursul se adreseazǎ elevilor din clasele a a II-a, a III-a și a IV-a de la școlile din
județul Olt, avȃnd scopul de a aduce lectura în zona de interes a copiilor.
Astfel, fiind motivați să lectureze texte interesante ale marilor creatori naționali sau
universali, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de exprimare orală, își vor îmbogăți vocabularul și își
vor cultiva creativitatea.
Subiectele propuse vor respecta programele școlare ȋn vigoare și vor viza lectura:
A. Intrarea în lumea textului
- termeni-cheie, folosirea unor ghicitori sau proverbe, intuirea unui tablou, evocarea unor
momente din experienţa personală,
B. Explorarea lumii textului
- descoperirea semnificaţiei cuvintelor necunoscute, decodarea textului, explorarea şi
analizarea fragmentelor, interpretarea textului, stabilirea semnificaţiei acestuia,
C. Regândirea datelor textului
- ordonarea secvenţelor unui text narativ, caracterizarea în paralel a două personaje,
interpretarea cu propriile cuvinte a mesajului textului, sintetizarea în două-trei enunţuri a
semnificaţiei textului,
D. Ieşirea din lumea textului
- găsirea unui alt deznodământ, abordarea temei respective prin alte tipuri de texte, create de
elevi sau stabilite prin analogie cu textul citit etc.

-

-

Condiții de participare
Cadrele didactice vor mediatiza concursul la nivelul unitǎții de ȋnvǎțǎmȃnt și:
vor putea trimite la adresa de e-mail hintealoredana@yahoo.com, până pe 10 mai 2018,
teste realizate după structura prezentată în acest regulament, în vederea jurizării și selectării
testelor pentru concurs, dar și în vederea publicării într-o culegere de teste,
vor pregăti elevii, vor organiza concursul și vor evalua lucrǎrile, premiindu-i pe cei mai
buni elevi.

Înscrierile concurenților se fac pe baza fişei de înscriere, ȋn perioada 2- 10 mai 2018, prin
e-mail la adresa: hintealoredana@yahoo.com. Un singur cadru didactic din fiecare școală,
desemnat a fi coordonator, va trimite centralizat o singură fișă de înscriere, pentru toți elevii școlii,
participanți la concurs. Coordonatorul va primi subiectele și va ține legătura cu organizatorii în
toate aspectele ce vizează buna derulare a concursului.
Acordul de parteneriat, în două exemplare, completat şi ştampilat de către directorul
unităţii va fi trimis prin poștă, într-un plic ce va conține al doilea plic timbrat corespunzător și
autoadresat, în vederea expedierii ulterioare a diplomelor.
Nu se percepe taxǎ de participare.
Concursul se va desfǎșura în școlile din județul Olt care solicită înscrierea, ȋn data de 12 mai
2018, ȋn intervalul orar 9.00- 10.30, accesul elevilor ȋn sǎli fǎcȃndu-se ȋntre orele 8.30 - 8:45.
Subiectele de concurs cuprind douǎ pǎrți:
 partea I, care va avea la bazǎ un text suport, literar sau nonliterar, cu cerințe pe care
elevii le vor rezolva pe foile de concurs ( 60 puncte)
 partea a II-a, ce va consta în realizarea unei creații literare, respectȃnd o temǎ
impusǎ (30 puncte).
Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

Criterii de evaluare:
Lucrǎrile vor fi evaluate conform baremelor de notare.
Se vor urmări în mod deosebit: corectitudinea rezolvării cerințelor, respectarea tematicii,
originalitatea, calitatea exprimării (corectitudine gramaticală, vocabular, coerenţă etc.), ortografia,
punctuația, aşezarea în pagină, caligrafia.

Premierea
Se acordă diplome pentru locurile I, II, III şi menţiune, în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute de elevi, la nivelul fiecărei clase dintr-o școală; astfel, orice școală participantă
va putea avea maxim 12 premianți (4 premii x 3 niveluri de clase). Nu se admit contestaţii.
Coordonatorul din fiecare școală, însoțit de cadrele didactice îndrumătoare ale premianților,
va organiza pentru cei 12 premianți ai școlii un picnic în sâmbăta următoare, avându-se astfel în
vedere:
 valorizarea câștigătorilor,
 premierea elevilor într-un mod atractiv,
 înmânarea diplomelor într-un cadru inedit,
 stimularea creativității și interesului pentru scris al copiilor, prin organizarea
lecturării în plen, de către fiecare elev, a compunerii realizate la concurs.
Toate cadrele didactice, care vor însoți copiii la această activitate outdoor, vor primi
diplome doveditoare.

